Opleiding

ICM Leiderschapsprogramma
8 Maanden
Heb je het gevoel dat je nog meer uit jezelf en je team kunt halen? Wil
je gaan voor resultaat én daarbij oog voor (werk)plezier houden? Het
ICM Leiderschapsprogramma biedt een stevig fundament om jezelf
verder te ontwikkelen in je rol als leider. Door inzicht in je persoonlijk
leiderschap kun je medewerkers beter begeleiden in hun persoonlijke
ontwikkeling, vanuit verschillende perspectieven problematiek
benaderen en strategie doorvertalen naar je team. Je kunt eenvoudig
keuzes maken en deze goed onderbouwen. Je ontwikkelt je tot
zelfbewuste leider die een team inspireert om doelstellingen met meer
besluitvaardigheid, gemak en plezier te verwezenlijken.

Unieke voordelen

Programma
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•
•
•
•
•
•

Zet de stap naar professioneel leiderschap
Stevige basis om je leiderschap verder te ontwikkelen
Intervisie, e-coaching en bedrijfsbezoeken
In 8 maanden je diploma

Resultaat
• Je weet mensen te motiveren, inspireren en effectief te
ondersteunen
• Je overziet relaties tussen individuen en teams en kunt hierop
inspelen
• Je neemt beslissingen op basis van feiten (zowel harde data als
diepgaande inzichten)
• Je doet nieuwe inzichten en innovatieve ideeën op voor je eigen
rol als leider en voor je team of afdeling
• Je kunt energie losmaken om op creatieve wijze strategische
doelstellingen te verwezenlijken
• Je zoekt actief samenwerkingen op, zowel binnen als buiten je
organisatie
• Je zet reflectie op je eigen stijl en praktijk om naar concrete acties

Doelgroep
Je hebt minimaal een jaar werkervaring in een leidinggevende
of coördinerende functie. Je wilt je managementkennis en
leiderschapsvaardigheden uitbreiden en bent bereid om actief met en
van anderen te leren.

Vooropleiding
Praktijkervaring en HBO denk- en werkniveau.

Studievoorbereiding
Iedere bijeenkomst vereist ongeveer 4 tot 6 uur studievoorbereiding.

Studiemateriaal
ICM werkt met het meest actuele studiemateriaal en toegang tot de
ICM-leeromgeving met unieke ICM-kennisvideo’s.
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Je rol als leider: dromen, durven en doen
Persoonlijk leiderschap
Analytische tools en hulpmiddelen
Omgaan met onzekerheden
Nemen van beslissingen en (loslaten van) verantwoordelijkheden
Ontwikkelen van visie/helicopterview voor nu en de toekomst
De snel veranderende wereld & trends en ontwikkelingen in je
organisatie
Innoveren en veranderen: hoe?
Betrekken van stakeholders
Organiseren van eigenaarschap en verantwoordelijkheid
Van weerstand tegen naar constructief bijdragen aan
veranderingsprocessen
Inspireren en motiveren
Coachen, begeleiden en ondersteunen
Communicatieve vaardigheden in relaties: conflicten en lastige
gesprekken, waarderen en vertrouwen
Teamontwikkeling, groepsdynamica, organisatiecultuur
Praktijksituaties en -voorbeelden

Studiewijze
Voorafgaand aan de opleiding krijg je toegang tot de ICMleeromgeving. Je bekijkt een aantal kennisvideo’s, oriënteert je
alvast op actuele kwesties binnen het vakgebied en gaat van start
met online praktijkopdrachten. Hierbij kun je denken aan het uitzetten
van 360-graden feedback, gesprekken met mensen in en buiten
je organisatie en het analyseren van relevante bedrijfsinformatie.
Hierdoor start je optimaal voorbereid aan de opleiding en is er in de
bijeenkomsten extra gelegenheid voor praktijkgericht leren. Dit houdt
in dat er veel ruimte is voor praktijkoefeningen en ook voor oefening
met een trainingsacteur. Je leerdoelen staan centraal tijdens de
gehele opleiding. Tussen de bijeenkomsten kun je gebruik maken
van intervisie met je medecursisten, twee e-coachingsessies met de
docent en je plant samen met je medecursisten bedrijfsbezoeken in.
Je rondt de opleiding af met een voor jou en je organisatie relevante
businesscase waarin je alle aspecten van de opleiding samen laat
komen. Ook houd je onbeperkt toegang tot het materiaal op de ICMleeromgeving.
Er is door de maximale groepsgrootte een veilige sfeer om in te leren
met gelijkgestemden en veel ruimte om ervaringen uit te wisselen.
De opleiding wordt verzorgd door een managementdeskundige met
ruime ervaring in het bedrijfsleven.

Opleiding

Duur

Diploma

ICM verzorgt de ICM Leiderschapsprogramma als avond- en als
dagopleiding. De avondopleiding is van 19.00 tot 22.00 uur en
omvat 16 lessen. De dagopleiding is van 10.00 tot 16.00 uur en
omvat 8 bijeenkomsten. De gehele opleiding duurt 8 maanden.

De ICM Leiderschapsprogramma biedt je de mogelijkheid om het
diploma te behalen:

In oktober 2019 en maart 2020 start de opleiding.

Aan het eind van de opleiding schrijf je een actuele Business Case.
Indien je deze met een positief resultaat afsluit, ontvang je het
officiële ICM Leiderschapsdiploma.

• ICM leiderschapsdiploma

Avondopleiding
Amsterdam – di

Den Haag – di

Maastricht – di

Arnhem – di

Eindhoven – di

Rotterdam – di

Breda – di

Enschede – di

Utrecht – di

Den Bosch – di

Groningen – di

Zwolle – di

Mocht je onverhoopt niet slagen voor de businesscase, dan kun je
deze tegen gereduceerd tarief herkansen.

Investering

Dagopleiding
Amsterdam – vr – za 1) Eindhoven – vr – za 1)

Rotterdam – vr – za 1)

Arnhem – vr – za 1)

Groningen – vr – za 1)

Utrecht – vr – za 1)

Breda – vr – za

Maastricht – vr – za

Zwolle – vr – za 1)

1)

Examenvoordeel

1) 	Je kunt zelf een dag kiezen.

Maximale groepsgrootte: 16 personen

1)

De investering bedraagt € 2.895 en bestaat uit:
•
•
•
•

Leskosten: € 2.395 (of 3 termijnen à € 825)
Materiaal: € 150
Persoonlijke begeleiding € 150
Business case: € 200

De totale investering is excl. het luncharrangement, de kosten hiervoor zijn € 17,50 per
dag. Indien gewenst kun je je hiervoor afmelden. Alle prijzen zijn onder voorbehoud,
bekijk de website voor actuele informatie.
De totale investering is excl. btw. Vrijstelling van btw is mogelijk. Zie voor meer informatie
www.icm.nl/btw.

Advies & inschrijving
Bekijk de meest actuele data en informatie op onze website.
Persoonlijk studieadvies 030 – 29 19 888
Offerte aanvragen of inschrijven www.icm.nl/mo
Deze opleiding biedt ICM ook In Company aan als maatwerk
traineeprogramma.

